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कृषी उद्योग आधारित महािाष्ट्रातील साखि उद्योगाची सद्यस्थिती आस्ि 
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प्रा.सुिेश कृष्ट्िा नामदास 

अिथशास्त्र स्िभाग,डी.बी.ज.ेकॉलेज स्चपळूि. 

तालुका-स्चपळूि.स्जल्हा-ित्नास्गिी-४१५६०५ 

   

प्रथतािना: 

भाित हा शेतीप्रधान दशे आह.ेशेती हा प्रमखु व्यिसाय असून त्यािि आधारित मोठ्या  प्रमािात चालिािे कृषी उद्यो आहते. कृस्षप्रधान अिथव्यिथिेमध्य े

शेतीक्षेत्राचा महत्त्िाचा सहभाग आह.े भाितीय अिथव्यिथिेत ज्या प्रमािे मोठ्या उद्योगाांना थिान आह.ेत्याचप्रमाि ेकृषी उद्योगाला सुद्धा महत्त्िाचे थिान आह.े  

कृषी प्रधान दशेाांमध्ये अनेक उद्योग ह ेशेतीिि आधारित आहते.  ज्या उद्योगाांमध्ये कृस्षमाल हा कच्चामाल म्हिून िापिला जातो आस्ि त्यापासून पक्का 

माल तयाि  केला जातो अशा उद्योगाांना कृषी उद्योग स्कां िा शेतीिि आधारित उद्योग म्हिून ओळखले जात.े  कृषी आधािीत उद्योगाांचे प्रामखु्याने प्रस्िया 

उद्योग आस्ि प्रस्िया उद्योग असे दोन स्िभागात िगीकिि केले जात.े प्रस्िया उद्योग नाशिांत िथतचू्या साठििूक की सांदभाथत आहते.  यामध्य ेकडधान्य,े 

भाजीपाला  ि फळे इत्यादींचा समािेश होतो.  शेती उद्योग  शेतमालािि  अिलांबून असतात.  उदा.  साखि उद्योग, कापड उद्योग, ताग उद्योग 

इ. 

शोधस्नबांधाची उस्िष्ट े- 

प्रथततु शोधस्नबांधाची उस्िष्ट ेपुढीलप्रमािे  

१)कृषी उद्योगाचे महत्त्ि याचा अभ्यास कििे. 

२)महािाष्ट्रातील साखि उद्योगाच्या प्रचस्लत परिस्थितीचा अभ्यास कििे.  

३)साखि उद्योगाच्या समथयािि उपाय योजना सुचस्ििे. 

कृषी उद्योगाचे महत्त्ि- 

१)आस्िथक स्िषमता कमी कििे- 

कृषीिि आधारित उद्योग ह ेप्रामखु्याने ग्रामीि भागामध्य ेस्नमाथि झालेले असतात.  

तालुका स्कां िा स्जल्याच्या स्ठकािी थिापन झालेले असतात.  ग्रामीि ि स्नम भागातील लोकाांना िोजगाि उपलब्ध होतो.  पयाथयी िोजगाि  स्मळाल्याने 

लोकाांच्या उत्पन्नात िाढ होऊन आस्िथक स्िषमता कमी होण्यास मदत होत.े 

२)शेतीमालास योग्य स्कां मत- 

साधाििपिे शेती हांगाम सांपल्यानांति शेतमालाला बाजािपेठेमध्य े खिेदी-स्ििीच्या माध्यमातनू काही धोक्याांना सामोिे जािे लागत.े उदा. मागिी पुढच्या 

स्नयमानुसाि शेतीच्या हांगामामध्ये शेती उत्पादनाची स्कां मत कमी असलेली आढळून येत.े पयाथयी शेतकऱयाांच ेआस्िथक नुकसान होत.े पिांत ुशेतमालािि प्रस्िया 

किण्याचे सांदभाथने प्रस्िया उद्योग अस्थतत्िािि असतील ति शेतमालाची मोठ्या प्रमािात खिेदी स्ििी तसेच त्यािि ती प्रस्िया कििे शक्य होत.े त्यामळेु 

शेतकऱयाांच्या उत्पादनास जाथत भाि स्मळण्यास मदत होत.े 

३) िोजगाि स्नस्मथती- 

 शेतीिि आधारित अनेक उद्योग उदा.कापड उद्योग ताग, उद्योग इत्यादी अनेक उद्योगाांचा यामध्य े समािेश होतो. अशा प्रकािचे उद्योग प्रामखु्याने शेती 

व्यिसायाशी स्नगडीत असल्यान ेग्रामीि भागाांमध्ये जाथत प्रमािात थिापन झालेले असतात. त्याचा प्रत्यक्ष फायदा ग्रामीि भागातील लोकाांना िोजगाि सांधी  

उपलब्ध होतात. शेती हांगाम सांपल्यानांति लोकाांना बेिोजगािी सािख्या समथयेला सामोिे जािे लागत.े पिांत ुअशा उद्योगाच्या माध्यमातनू लोकाांना िोजगाि 

उपलब्ध होण्यास मदत होत.े तसेच अनेक कृषी उद्योगाच्या माध्यमातनू िोजगाि स्नस्मथती होत असत.े 
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४)िाहिीमानात सुधाििा- 

ग्रामीि भागामध्ये कृषी व्यिसायाच्या माध्यमातनू अनेक उद्योगाांची थिापना होत.े त्याचबिोबि शेती उत्पादनाला योग्य भाि स्मळतो. या सिाांचा परििाम ग्रामीि 

भागातील लोकाांच ेउत्पन्न िाढत.े िाढत्या उत्पन्नाच्या माध्यमातनू त्याांच्या िाहिीमानाचा दजाथ सुद्धा सुधाितो. 

५) शेतीििील भाि कमी होण्यास मदत- 

 ग्रामीि भागामध्ये शेती क्षेत्र ह ेव्यक्तीच्या उदिस्निाथहाचे प्रमुख साधन आह.े पयाथयी ग्रामीि भागातील सिथ लोकसांख्या ही शेती क्षेत्रािि आधारित असत.े 

िाढिािी लोकसांख्या अांतगथत त्याचा शेती क्षेत्रािि भाि नकािात्मक पद्धतीने पडलेला आढळून येतो.पिांत ुकृषी उद्योगाच्या माध्यमातनू लोकाांना िोजगाि उपलब्ध 

होतात. पयाथयी शेती क्षेत्रािि िाढत्या लोकसांख्येचा अन्नधान्याच्या  िाढत्या मागिीच्या माध्यमातनू त्याचबिोबि िोजगाि मागिीच्या माध्यमातनू असिािा भाि 

कमी होण्यास मदत होत.े 

महािाष्ट्रातील सहकािी साखि उद्योगाची ऐस्तहास्सक पार्श्थभमूी- 

भाितात पस्हल्याांदा १९०४ साली सहकािी पत सांथिा कायदा सांमत झाला. महािाष्ट्रात पस्हला साखि कािखाना स्िस्िशाांनी १९१९ मध्ये 

हिेगाि(अहमदनगि स्जल्हा) येिे सुरू केला. त्यानांति सहकाि क्षेत्रामध्य ेसहकािी साखि कािखाना याची कल्पना १९१२ मध्य ेश्री आि एन स्हिेमठ आस्ि 

जी. एन सहस्त्रबुद्ध े याांनी माांडली. सहकाि तज्ञ लल्लूभाई सम१९१८मध्य े त े स्निा हिेली सहकािी साखि कािखाना या नािाने बािामती येिे सहकािी 

तत्त्िाििील पस्हला साखि कािखाना सुरु केला. पिांत ुहा कािखाना बांद पडला. 

अिथशास्त्रज्ञ डॉ. धनांजयिाि गाडगीळ याांनी अशी कल्पना माांडली की, शेतकऱयाांनी सांघस्ित होऊन जि सहकािी तत्िािि साखि कािखाना उभािला, ति त्याांचा 

फायदा होईल. त्यातनू प्रेििा घेऊन लोिी येिील सहकाि महषी स्िठ्ठलिाि स्िख े पािील याांच्या अिक प्रयत्नाांतनू ३ स्डसेंबि, १९४८ िोजी 'बागायतदाि 

सहकािी साखि उत्पादक सोसायिी' लोिी बुदु्रक, तालुका श्रीिामपूि, स्जल्हा अहमदनगि ही सांथिा नोंदिली गलेी. या सांथिेचा पस्हला साखि कािखाना ३१ 

स्डसेंबि, १९५० िोजी सुरू झाला. 

थिातांत्र्योत्ति काळामध्ये महािाष्ट्रात सहकािी साखि कािखान्याच्या स्नस्मथतीस चालना स्मळण्यास मदत झाली. आज महािाष्ट्रात अहमदनगि, साांगली, कोलापूि, सातािा, 

पुिे, सोलापूि, नास्शक, जळगाि, धुळे, औिांगाबाद, जालना या स्जल्याचे सहकािी साखि कािखाने उभ ेिास्हले आहते. 

महािाष्ट्रातील साखि उत्पादनाची स्थिती  (सन २०१० त े२०११) 

 िषथ तोडिी क्षेत्र (००० हके्िि) उत्पादन (००० म.ेिन) दि हके्ििी उत्पादन (००० म.ेिन) 

२००१-०२ ५५३ २९९७१ ५०.७४ 

२००२-०३ ५३७ २७५९० ५१.४९ 

२००३-०४ ५२६ २६९८२ ५१.३१ 

२००४-०५ ३२७ २३९१४ ७३.०० 

२००५-०६ ५०१ ३८८१४ ७७.४७ 

२००६-०७ ८४९ ६६२७७ ७८.०६ 

२००७-०८ १०९३ ८८४३७ ८०.९१ 

२००८-०९ ७६८ ६०६४८ ७०.९६ 

२००९-१० ७५६ ६४१५९ ८४.८६ 

२०१०-११ ९६५ ८५९६१ ८८.८० 

स्त्रोत-महािाष्ट्राची आस्िथक पाहिी २००१-११ 

ििील तक्त्यामध्य ेसन  २००१ त े२०११ या कालािधीत मधील उसाचे तोडिी क्षेत्र ,साखिेचे उत्पादन दशथिले आह े. सन २००१-०२ मध्य ेतोडिी 

क्षेत्र ५५३ लाख हके््िि इतके होत.े २०१०-११ मध्य े९६५ लाख हके््िि झाले आह.े  सन २००१-०२ मध्य ेएकूि साखिेचे उत्पादन २९९७१ लाख 

मसे्रक िन इतके होत.े   २०१०-११  मध्य े८५ लाख ९६१ मसे्रक िन इतके झाले.  तसेच दि हके्ििी उत्पादन सन २००१-०२ मध्य े८३.२६ 

मसे्रक िन इतके होत.े२०१०-११  मध्य े८८. ८० िक्के इतके झाले.  या  िरून असे थपष्ट होत ेकी महािाष्ट्रातील ऊस तोडिी क्षेत्र , एकूि 

साखि उत्पादन त्याचबिोबि दि हके्ििी  उत्पादन यामध्य ेिाढ झालेली आह.े  ही िाढ  प्रामखु्याने २००६-०७ नांति झालेली  आढळून येत.े    

महािाष्ट्रातील सहकािी साखि कािखाना च्या ितथमान कालखांडातील समथया 

१)स्िजचेा तिुिडा - 

महािाष्ट्रातील सहकािी साखि कािखाना साखि स्नस्मथती च्या सांदभाथने स्िजचेी असिािी गिज आस्ि स्िजचेा केला जािािा पुििठा  यामध्ये प्रचांड तफाित 

आह.े  कािि ग्रामीि भागामध्य ेशहिी भागाच्या तलुनेने स्िजचे्या समथया अांतगथत जाथत तास स्कमान  १० त े१२ तास भािस्नयमन केले जात.े तसेच 

काही ताांस्त्रक स्बघाड झाल्यास त्यामध्य े सुद्धा दरुुथत होण्यास स्कमान एक स्दिसाचा अिधी लागतो. या सिाथचा परििाम प्रत्यक्षात शेतीला पाण्याचा पुििठा 

तसेच कािखान्याांमध्ये स्िजचे्या अभािी  साखि स्नस्मथती ििती प्रस्तकूल परििाम होतो. 

२)अपुिा गाळप क्षमतचेा िापि- 

 उसाचा गळीत हांगाम साधाििपिे सप्िेंबि -ऑक्िोबि मध्ये सुरू होतो.  एस्प्रल-मे दिम्यान सांपतो.  पिांत ुकाही साखि कािखान्याांना ऊसाचा तुििडा 

स्नमाथि झाल्यान ेत्या सहकािी साखि  
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कािखान्याच्या गाळप क्षमतचेा पूिथ िापि केला जात नाही.  पयाथयी त्या सहकािी साखि कािखान्याच्या कायथक्षेत्रातील शेती क्षेत्र तसेच सहकािी साखि 

कािखाने ििती त्याचा प्रस्तकूल परििाम होतो. 

३)शासनाचे धोिि- 

 सहकािी साखि कािखान्याच्या सांदभाथने प्रचस्लत शासनाच े धोिि सहकािी साखि कािखान्याच्या बाबतीत  उदाि थिरूपाच ेआढळून येत.े कािि निीन 

सहकािी साखि कािखान्याांना पििानगी देताना  दोन सहकािी साखि कािखाना मधील अांतिाचा फािसा दिूगामी स्िचाि केला जात नाही.  त्यामळेु त्या 

सहकािी साखि कािखान्याांना उसाच्या पुििठा सांदभाथत समथया स्नमाथि होतात.  पयाथयी दोन्ही सहकािी साखि कािखान्याचा गळीत हांगाम िेळेआधी सांपतो. 

त्याचे परििाम दोन्ही सहकािी साखि कािखान्याना होताना आढळून येतात. 

४)उसाचा दि िन असिािा भाि- 

 कें द्र सिकािच्या १९६६च्या ऊस स्नयांत्रि कायद्यानुसाि प्रत्येक हांगामासाठी उसाची आधािभतू स्कां मत ठिस्िली जात.े  ही स्कां मत कृषी मलू्य आयोगाच्या द्वािे 

स्नस्ित केली जात.े  त्यामळेु आधािभतू स्कां मत खऱया अिाथने  आयोगाच्या भूस्मकेििच अिलांबून असत.े पिांतु ऊस उत्पादकाांना उसाच्या दिाची हमी  

स्कां मत स्मळािी अत्यांत महत्त्िाचे असत.े पिांत ुउसाची आधािभतू स्कां मत स्नस्ित किताना काही घिकाकड ेदलुथक्ष झालेले आढळून येत.े उदा. ऊस उत्पादन 

कित असताना  साखिेचा  सिासिी उतािा , बाजािपेठेतील साखिेची उपलब्धता ि स्कां मत याचा स्िचाि सहकािी साखि कािखान्याच्या  सांदभाथने केलेला 

कमीअनुभिास  येत.ेतसेच शेतकिी सभासदाच्या  दृष्टीनेसुद्धा उसाची लागिड कित असताना त्यासांदभाथत येिािा खचथ उदा. कीिकनाशके, औषधे , मशागत 

, खत ेइत्यादींचा स्िचाि कििे आिश्यक आह.े  पिांत ुयाचा स्िचाि यामध्य ेफािसा आढळून  येत नाही. पयाथयी शेतकऱयाांना अपेस्क्षत असलेला भाि 

स्मळत नाही.  कािि काही सहकािी साखि कािखाने तलुनात्मक दृष््टया कमी-अस्धक प्रमािात शेतकऱयाांना ऊसाचा भाि दते असतात.  पिांत ुत्याच्या ििती 

सुद्धा सिकािचे स्नयांत्रि असत.े 

महािाष्ट्रातील सहकािी साखि कािखान्याच्या समथयाांचे अध्ययन  केल्यानांति पुढील काही उपायोजना स्कां िा स्शफािशी किता येतील. 

१)निीन सहकािी साखि कािखान्याांना पििानगी दतेाना दोन सहकािी साखि कािखान्यातील अांतिाचा स्िचाि किािा.  अांति जिळ होत असेल ति निीन 

सहकािी साखि कािखान्याांना पििानगी दणे्यात येऊ नय.े  

२)आजािी साखि उद्योगाांचे पुनरुज्जीिन किण्याचे सांदभाथने सिकािने आस्िथक सहाय्य द्यािे. उदा.िीज पािी याांचा सक्षमपिे पुििठा किािा.  

३)प्रत्येक सहकािी साखि कािखान्याने दििषी िेळेत लेखा पिीक्षि करून घ्यािे.  त्याच्यामळेु भ्रष्टाचाि यासािख्या गोष्टींना आळा बसू शकेल.  

४)सहकािी साखि कािखान्याांनी इति उत्पादनाच्या स्नस्मथतीिि भि द्यािा.  उदा.  पशुखाद्य खत,े अल्कोहोल, इांधन इ. 

५)सहकािी साखि कािखान्याांनी थितःची क्षमता सुधािण्यासाठी सभासद, सांचालक मांडळ ि  कमथचाऱयाांना प्रस्शक्षि द्यािे तसेच स्िस्िध कायथशाळाांचे आयोजन 

किािे.   महािाष्ट्रातील सहकािी  उद्योगाला या स्िस्िध समथया तनू बाहिे काढण्यासाठी ििील उपाय योजना किि ेअत्यांत गिजचेे आह.े 
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